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Camping reglement van recreatieoord “In den Boomgaard” 
 
Ons recreatieterrein breidt sinds enkele jaren steeds verder uit. In 1996 is de eerste uitbreiding toegepast en in 
2003 volgde de tweede. Omdat we steeds meer nieuwe kampeerders op ons terrein mogen verwelkomen en het 
niet voor iedereen duidelijk is welke regels er gelden, hebben wij besloten een nieuw camping reglement te 
maken. 
 
Om een aangenaam en veilig verblijf mogelijk te maken, voor u en onze andere gasten, vragen wij uw aandacht 
voor het volgende: 
 
Op de camping en de bijbehorende terreinen zijn alle voorschriften van toepassing welke de plaatselijke overheid 
stelt ten aanzien van de BRANDVEILIGHEID en MILIEU. Tevens zijn wij al vele jaren RECRON lid; strikte 
naleving van deze en de hier na volgende bepalingen zijn dan ook van belang. 
 
 
1 Het permanent bewonen van uw stacaravan/chalet is niet toegestaan. Wij zijn wel het gehele jaar toegankelijk, 
maar uw moet wel in bezit zijn van een ander hoofdverblijf. 
 
2 Het rijden van auto’s, motoren, bromfietsen, scooters is alleen toegestaan met een snelheid van ten hoogste 5 
KM PER UUR. Ons terrein is voor gemotoriseerde vervoersmiddelen geopend van 08.00 - 23.00 uur, daarna geen 
gemotoriseerd vervoer meer. Plaats uw auto/motor op ons parkeerterrein. 
 
3 Honden graag gehele jaar op de camping aan de lijn, het is niet toegestaan om honden mee te nemen naar het 
dagrecreatie terrein. Honden mogen los in de bosstrook en in het gedeelte dat nog weiland is. (Poepschep wordt 
aanbevolen en is GRATIS bij ons verkrijgbaar).Uitlaten op het terrein en niet op de openbare weg. 
 
4 Het aanbouwen van hokjes, schuurtjes, e.d. is niet toegestaan. Een tuinhuisje is toegestaan maar moet precies 
voldoen aan de afmetingen en het model van standaard schuurtjes die wij kunnen leveren. Per direct is een 
algemeen einde gekomen aan het maken van schuurtjes van afwijkende maten of vormen. De bestaande schuurtjes 
kunnen blijven staan, maar mogen niet meer vernieuwd worden.  Per direct is het niet meer toegestaan om 
aanbouwen te plaatsen aan, bij of voor uw kampeermiddel zonder schriftelijke toestemming van ons. 
Wij verlenen geen toestemming meer aan aanbouwen die niet geheel van zeil zijn!! 
 
5 De verkoop van stacaravans op ons terrein staan wij toe, mits de stacaravan voldoet aan de door ons gestelde 
eisen. Wilt u uw staanplaats opzeggen, dan dient u dit voor 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk aan ons te 
melden. 
 
6 Verhuur van uw stacaravan is niet mogelijk 
 
7 Beperk het gebruik van radio’s en andere geluidsbronnen, zodat niemand daar hinder van ondervindt. 
 
8 Het is niet toegestaan om te zagen of te snoeien aan beplanting die door ons geplaatst is. Staat er iets in de weg 
geef dat bij ons aan. Verder is het niet toegestaan bomen of struiken te planten die hoger dan 5 meter worden. 
 
9 Het ontsteken van open vuur is alleen mogelijk op de kampvuurplaats. Houd het kleinschalig a.u.b. 
 
10 De aan u geleverde stroom bedraagt 6 AMP, wat neer komt op 1320 watt. Let u erop dat uw caravan ook 
maximaal 6 AMP is gezekerd en voorzien is van een aardlekschakelaar. 
 
11 Zorg ervoor dat de elektrische en gasinstallatie technisch in orde is (GEEN LPG). U kunt gebruik maken van 
het door ons geleverde primgaz (maximaal 3 flessen). 
  



 
 
12 Uw watervoorziening is geleverd met een afsluitkraan en aftapkraan. Aan het einde van het seizoen dient u de 
afsluitkraan te sluiten en de aftapkraan te openen om de caravan vorstvrij af te tappen. 
 
13 Gebruik uw riolering alleen voor huishoudelijk gebruik. Spoel hierin beslist geen vet, jus of grote voorwerpen 
door. 
 
14 Schades aan onze installaties welke zijn ontstaan door onachtzaam gebruik, zijn voor rekening van de 
gebruiker. 
 
15 Afval dient u gescheiden aan te leveren:   Papier in de papierbak 
      Glas in de glasbak 
      Hout (klein) in de houtbak 
      Snoeiafval/Gras in de composthoop 
      Huishoudelijk afval in de grote grijze container 
Wij kunnen geen  elektrische apparaten of bouw/sloopafval meer afvoeren. Hiervoor kunt u terecht bij de AVRI in 
Geldermalsen. 
 
16 Chemische toiletten mogen uitsluitend op de stortplaats voor chemische toiletten geleegd worden. 
 
17 Het staangeld voor een jaarplaats dient als volgt te worden voldaan: 50% voor 15 februari en 50% voor 1 mei 
van het lopende jaar. Eventueel oververbruik dient voor het einde van het jaar te worden voldaan. 
 
18 Bezoekers (iedereen behalve inwonende gezinsleden)  hebben gratis toegang op de camping, behalve als men 
gebruik wil maken van het dagrecreatieterrein. (graag vooraf melden en afrekenen) 
 
19 Bezoekers (iedereen behalve inwonende gezinsleden)  die willen overnachten dienen dat vooraf te melden en 
toeristenbelasting plus kosten aan ons te voldoen. 
 
20 U kunt uw auto op het parkeerterrein plaatsen of op uw eigen plaats, dus niet op of langs de paden. 
 
21 Houdt u kampeerplaats netjes op orde en maakt u uw plaats voldoende winterklaar bij het einde van het seizoen 
(geen losse spullen achterlaten op standplaats). 
 
22 Wij zijn het gehele jaar open voor recreatie. Het is echter niet toegestaan om zonder onze schriftelijke 
toestemming te overnachten in de maanden november t/m maart. 
 


